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Til NLF medlemmer med ledsagere i Rogaland og Agder 
    
 
       Sira / Ålgård 15. mars 2022 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NLF ROGALAND OG AGDER 

NLF Agder og Rogaland ønsker alle NLF-medlemmer og ledsagere velkommen til årsmøte, 
messe, sosialt samvær og gode debatter fra fredag 6. til 8. mai 2022 i Egersund.  

 

Den formelle delen av årsmøtet avvikles separat for hver fylkesavdeling. Se vedlagte program. 

Lørdag 7. arrangeres det en minimesse for med utstillere fra hele bransjen. I tillegg blir det i 
år et eget foredrag for samarbeidspartnere om NLF sine aktiviteter.  
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt senest 22. april 2022. 
 
Årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, revisjonsberetning og valgkomiteens forslag til nytt 
styre presenteres på årsmøtet. Deler av dokumentene vil også sendes ut i god tid før møtet.  
 
Har du spørsmål eller kommentarer til årsmøtet kontakt NLFs regionskontor på tlf.  
90 77 32 07 eller rr@lastebil.no 
 
 
  
 

Vennlig hilsen 

Styret i NLF Agder   Styret NLF Rogaland 

Roar Osen (sign.)  Tore Sigmundsen (sign.) 
Fylkesleder Agder   Fylkesleder Rogaland 
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ÅRSMØTER 2022 I NLF AGDER og ROGALAND  
lørdag 7. mai. 

 
 

(Se også vedlagte program for åpen faglig og sosial del, samt ledsagertur.) 
 
 
Saksliste:  
1. Godkjenne innkalling, representantenes stemmerett og styrets forslag til saksliste og 
forretningsorden.  
2. Velge møtedirigent, referent og to representanter til å skrive under protokollen  
3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning  
4. Behandles innkomne forslag  
5. Behandle valgkomiteens forslag til godtgjøring for styrets medlemmer  
6. Gjennomføre organisatorisk og næringspolitisk debatt herunder styrets forslag til strategi- 
og virksomhetsplan for avdelingen/regionen  
7. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder forslag til kontingent for avdelingen  
8. Valg av styreleder  
9. Valg av nestleder  
10. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer  
11. Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og representantskap. Jf. §4 / 5 
12. Valg av to revisorer  
13. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på Landsmøtet. Jf. §4 (ikke i år) 
14. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret 
 
Saker til behandling på årsmøtet sendes innen 22. april 2022 til: 
NLF, Mjåvannsveien 188, 4628 Kristiansand eller rr@lastebil.no 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Program for årsmøter i NLF Rogaland og Agder 6. - 8. mai 2022 

 

Fredag  
Kl. 20.00   Velkommen ved ordføreren i Egersund 
 

    Arnt Olav Klippenberg https://www.facebook.com/Rekefjord/ 
    
Kl 21.00   Middag  
 
Lørdag  
Kl. 07.30    Frokost og kaffe serveres 
 

Kl. 0930- ca. 1130   Årsmøte Rogaland 
 

Kl. 1000 - 1600   MESSE på hotellet / utstilling på Torvet. 
 

Kl. 1030 - ca. 1200   Årsmøte Agder  
 

Kl 10.30 – 11.30   Seminar samarbeidspartnere 
 

Kl. 11.00   Ledsagertur til Berntsen Brygghus  
    https://www.berentsens.no/ (innlagt lunsj) 
 
Kl. 1200-1300   Lunsj på hotellet 
 
 

(det kan bli justeringer i programmet med programposter og tider) 
13.00  If har ordet  
13.10   Circle K har ordet  
13.20   NAV – rekruttering til bedriftene – den gode sjåfør 
13.40  Transportkompetanse har ordet 
13.50   Nordea har ordet  
14.00   Tore Velten – forbundslederen har ordet  
 

14.45   Dekkmann har ordet 
14.55   Litt om Tacho Online 
15.15   Telenor har ordet 
15.25   NLF advokaten – om kontrakter og prisendringer 
 

16.00   Tom Kalsås - Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 
16.30   Gratis lotteri - flotte gaver til de som er til stede 
 
Ca. 17.00 slutt 
 
Kl. 1930   Aperitiff 
Kl. 2000   Festmiddag  
 
Søndag    Frokost og hjemreise. 
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PÅMELDINGSSKJEMA TIL ÅRSMØTE PÅ GRAND HOTELL EGERSUND 
 
Delegat informasjon:  
 
FULLT NAVN 
 
FIRMA 
 
ADRESSE  
 
TELEFON 
 
EPOSTADRESSE 
 
ALLERGIER/ ØVRIGE KOMMENTARER 
 
 
Beskrivelse   Pris  
Hele helgen dobbeltrom (full pakke)  4.995 for 2 personer 

Hele helgen enkeltrom (full pakke)  3.435 

Overnatting i dobbeltrom fredag til lørdag  985 per rom 

Overnatting i dobbeltrom lørdag - søndag  985 per rom 
Fredag 2 retters middag  395 per person 

Festmiddag lørdag  845 per person  
inkl. 2 drikke 

Dag pakke lørdag (møter og lunsj)  545 

Ledsagertur:   Gratis 
   
Lunsj for de som ikke skal på ledsagertur  295 per pers 

Overnatting i enkeltrom fredag - lørdag  825 per rom 

Overnatting i enkeltrom lørdag - søndag  825 per rom 

 
Lunsj lørdag i forbindelse med årsmøtet er gratis for medlemmer. Men pga servering trenger 
vi et antall og derfor din påmelding. Dette gjøres til hotellet. 
 
Bestilling av kost og losji: konferanse@grand-egersund.no eller 51 49 60 68 
 

 


